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LIETUVOS RESPUBLIKOS
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PAKEITIMO
ĮSTATYMAS
2020 m. birželio 4 d. Nr. XIII-3010
Vilnius
1 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 14 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:
„5. Šio Įstatymo 13 straipsnio 13 punkte nurodytos privalomojo sveikatos draudimo
įmokos ir 19 punkte nurodytos valstybinio socialinio draudimo įmokos pagal šį Įstatymą
administruojamos tiek, kiek tai nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatyme,
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme ir šio Įstatymo 87 straipsnio 4 ir
41 dalyse.“
2. Pakeisti 14 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:
„7. Už administracinius nusižengimus Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta
tvarka paskirtų baudų administravimui ir išieškojimui tiesiogiai taikomi šio Įstatymo 26
straipsnio 1 dalies 12 punktas, 105 straipsnio 3 dalis, 106 straipsnio 2 dalis, 107 straipsnio 6
dalis, 113 straipsnio 2 ir 5 dalys ir mutatis mutandis yra taikytini šio Įstatymo 26 straipsnis
(išskyrus 1 dalies 9 punktą), 84, 85 straipsniai, 87 straipsnio 1, 3, 4, 41 ir 5 dalys, 88 straipsnio 1,
2 ir 7 dalys, 108–112 straipsniai, 113 straipsnio 3 ir 4 dalys, IX, X skyriai, o asmenims, kuriems
paskirtos baudos už administracinius nusižengimus, šioje dalyje nurodytų šio Įstatymo straipsnių
nuostatos taikomos taip pat kaip ir mokesčių mokėtojams.“

2 straipsnis. 87 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 87 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Mokesčių mokėtojo permokėtos mokesčių, administruojamų Valstybinės mokesčių
inspekcijos ir muitinės, sumos pirmiausia yra įskaitomos mokesčių mokėtojo mokėtinų kitų
mokesčių, administruojamų atitinkamai Valstybinės mokesčių inspekcijos ir muitinės,
mokestinei nepriemokai padengti atitinkamo centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta
tvarka.“
2. Pakeisti 87 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

2
„3. Mokesčių mokėtojo permokėtos mokesčių, administruojamų muitinės, sumos yra
įskaitomos mokesčių mokėtojo mokėtinų kitų mokesčių, administruojamų Valstybinės mokesčių
inspekcijos, mokestinei nepriemokai padengti, o mokesčių mokėtojo permokėtos mokesčių,
administruojamų Valstybinės mokesčių inspekcijos, sumos – mokesčių mokėtojo mokėtinų kitų
mokesčių, administruojamų muitinės, mokestinei nepriemokai padengti centrinių mokesčių
administratorių kartu nustatyta tvarka.“
3. Pakeisti 87 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:
„4. Mokesčių mokėtojo permokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokų ir
privalomojo sveikatos draudimo įmokų sumos yra įskaitomos mokesčių mokėtojo mokėtinų kitų
mokesčių, administruojamų Valstybinės mokesčių inspekcijos, mokestinei nepriemokai
padengti, o mokesčių mokėtojo permokėtos kitų mokesčių, administruojamų Valstybinės
mokesčių inspekcijos, sumos – mokesčių mokėtojo mokėtinų valstybinio socialinio draudimo
įmokų, delspinigių, baudų, palūkanų skolai padengti, Valstybinio socialinio draudimo fondo
administravimo įstaigų administruojamai žalai, atsiradusiai dėl draudėjo kaltės, atlyginti ir
privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokestinei nepriemokai padengti Valstybinės mokesčių
inspekcijos prie Finansų ministerijos nustatyta tvarka, suderinta su Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Šios dalies nuostatos dėl
permokėtos privalomojo sveikatos draudimo įmokų sumos įskaitymo kitų mokesčių,
administruojamų Valstybinės mokesčių inspekcijos, mokestinei nepriemokai padengti taikomos
tik Sveikatos draudimo įstatymo 18 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų permokėtoms
privalomojo sveikatos draudimo įmokų sumoms.“
4. Papildyti 87 straipsnį 41 dalimi:
„41. Mokesčių mokėtojo permokėtos mokesčių, administruojamų Valstybinės mokesčių
inspekcijos, sumos yra įskaitomos valstybinio socialinio draudimo įmokų, delspinigių, baudų ir
palūkanų skolai padengti, Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų
administruojamai žalai, atsiradusiai dėl draudėjo kaltės, atlyginti ir privalomojo sveikatos
draudimo įmokų mokestinei nepriemokai padengti po to, kai permokėtos mokesčių sumos yra
įskaitytos šio straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatyta tvarka.“
5. Pakeisti 87 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:
„5. Mokesčių mokėtojo permokėtos mokesčių sumos, kurios lieka po permokėtų
mokesčių sumų įskaitymo šio straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatyta tvarka, grąžinamos mokesčių
mokėtojo prašymu. Tuo atveju, kai mokesčių mokėtojas turi laiku negrąžintų skolų valstybei
pagal paskolas iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ar pagal paskolas, dėl kurių kreditoriams
suteikta valstybės garantija, permokėtos mokesčių sumos, kurios lieka po permokėtų mokesčių
sumų įskaitymo šio straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatyta tvarka, naudojamos šioje dalyje
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nurodytoms skoloms dengti centrinių mokesčių administratorių kartu nustatyta tvarka. Padengus
šias skolas likusios sumos grąžinamos mokesčių mokėtojo prašymu.“
6. Pakeisti 87 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:
„10. Jei mokesčių mokėtojas pageidauja, kad permokėtos mokesčių sumos būtų įskaitytos
mokesčiams, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, jis dėl to pateikia atitinkamą prašymą
centrinių mokesčių administratorių kartu nustatyta tvarka.“
3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.
2. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir
Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos iki 2020 m. gruodžio
31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
3. Iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtoms, tačiau nebaigtoms mokesčių permokos
įskaitymo ir grąžinimo procedūroms taikomi iki šio įstatymo įsigaliojimo galioję teisės aktai.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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